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Такім чынам, у выніку канцэптуальнага выставачнага зрэзу, а пасля
асэнсавання ў друку абраных аўтарам канцэпцый твораў сучаснага бела-
рускага жывапісу было знойдзена новае тэрміналагічнае вызначэнне –
посттрадыцыя, якое можа даць звычайнаму гледачу і патэнцыяльнаму
спажыўцу твораў выяўленчага мастацтва ключ для разумення сучаснага
мастацтва. На гэтым прыкладзе можна сцвярджаць, што мастацтвазнаўчая
мова не абавязкова павінна быць прымітыўна простай. Некаторыя тэрмі-
ны не ўскладняюць, а наадварот, спрашчаюць разуменне мастацкіх тво-
раў. А спецыялізаваныя выданні, прапануючы гэтыя тэрміны, дапамага-
юць журналістам уводзіць выстаўкі і творчасць асобных мастакоў у кан-
тэкст мастацкага працэсу ў цэлым.
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Крытэрыі ацэнкі мастацкіх твораў сучасных пісьменнікаў залежаць у пер-
шую чаргу ад кірунку прааналізаванага тэксту (традыцыйная ці авангард-
ная літаратура) і асабістых прэферэнцый крытыкаў. Мастацкі тэкст праз
крытычныя тэксты (за выключэннем артыкулаў-«пераказаў») змяшчаец-
ца ў пэўную сістэму каардынат, выбар якой залежыць ад даследчыка. У
1936 годзе М. Танк пісаў у дзённіку пра дзве магчымыя меры ацэнкі:
беларускую і еўрапейскую. (Паводле першай – усе выдатныя, усе класікі.
Паводле другой... Другой пакуль што няма каго і мераць.) [5]. У 1991
годзе крытык (а пазней драматург і літаратуразнаўца) С. Кавалёў, аналізу-
ючы творчасць сваіх калег, адзначаў: У аднаго крытыка слушныя патра-
баванні да пісьменніка на ўзроўні класікі, у другога – на ўзроўні рэгіяналь-
ных падгруп, у трэцяга – на ўзроўні ранейшай творчасці самога пісьмен-
ніка, у чацвёртага – увогуле ніякіх патрабаванняў... [2, 64]. Да гэтай шмат-
ступеневай класіфікацыі паступова дадаецца новая апазіцыя, якую ўмоў-
на можна назваць: беларускі/сучасны. Хацела б адзначыць, што на сён-
няшні момант яна не заўсёды тоесная апазіцыі традыцыйны/авангардны,
таму што ў яе ўключаюцца пазалітаратурныя фактары, якія непазбежна
адзначаюцца ў крытычных артыкулах.

тацтва на старонках агульнаграмадскіх выданняў. Хаця кіназнаўцы і тэатра-
знаўцы змаглі даказаць, што чытачы з вялікай цікавасцю ставяцца да іх
публікацый.

Мастацтвазнаўцы пайшлі іншым шляхам: арганізуюць альбо дапама-
гаюць мастакам арганізавоўваць канцэптуальныя выстаўкі, пасля право-
дзяць на іх экскурсіі, пішуць пра іх у друку. Такім чынам, журналіст, які
бярэцца асвятляць сучаснае выяўленчае мастацтва, мусіць ацэньваць і
прапагандаваць не толькі асобныя мастацкія творы, але і канцэпцыю ма-
стацтвазнаўцы, які быў куратарам той або іншай выстаўкі.

Дастаткова згадаць усяго некалькі экспазіцый 2007 года (В. Герасіма-
ва і А. Бараноўскай у галерэі «Мастацтва» і Музеі сучаснага выяўленчага
мастацтва, Ул. Мехавіча ў Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва, М. Се-
ляшчука ў Нацыянальнай мастацкай галерэі, выстаўку «Посттрадыцыя»
ў Палацы мастацтва і іншыя).

Канцэпцыю мастацтвазнаўцы можна ацэньваць, як і канцэпцыю рэ-
жысёра. Знакавай у гэтых адносінах з’яўляецца выстаўка «Посттрады-
цыя», куратарам якой была загадчыца аддзела выяўленчага мастацтва
часопіса «Мастацтва» Наталля Шаранговіч. Яшчэ да адкрыцця выстаўкі
на старонках часопіса «Мастацтва» (2007, № 4) былі апублікаваныя мно-
гія змешчаныя ў экспазіцыі творы, давалася ацэнка з’явы, якая яшчэ толькі
мусіла адбыцца. У такіх умовах журналісты не маглі не ўлічваць той на-
кірунак вобразатворчасці, які акцэнтаваўся аўтарам канцэпцыі выстаўкі.
У анонсе выстаўкі адразу закладалася і яе канцэптуальная ацэнка. У аўта-
ра гэтых радкоў была магчымасць асэнсаваць выстаўку, як і іншыя з на-
званых вышэй, разам са студэнтамі 4 курса факультэта журналістыкі БДУ.
Студэнты, многія з якіх ужо шмат друкаваліся і працавалі ў розных выдан-
нях, даволі дакладна і свежа ўспрынялі экспанаваныя творы і выстаўку ў
цэлым. Іх думкі ў многім былі сугучныя з думкамі аўтара канцэпцыі вы-
стаўкі, які, дарэчы, таксама па адукацыі журналіст. А сам тэрмін «посттра-
дыцыя» ў дачыненні да авангарду сучаснага беларускага мастацтва па-
даўся ім больш дакладным, чым постмадэрнізм (адзін з асноўных накірун-
каў сучаснага выяўленчага мастацтва, прадстаўнікі якога спрабуюць
аб’яднаць у сваіх творах самыя розныя прыёмы, стылі і вобразы). У дачы-
ненні да твораў мастакоў, што бралі ўдзел у выстаўцы «Посттрадыцыя»,
як пацвердзілі маладыя журналісты, можна было гаварыць пра пераасэн-
саванне не асобных элементаў таго або іншага стылю або субкультуры, а
пра плённы сучасны вобразны працяг той або іншай традыцыі пры заха-
ванні таго ці іншага першаснага архетыпу беларускай культуры.
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Такім чынам на сённяшні момант ажыццяўляецца дамінаванне бела-
рускай літаратуры над сучаснай, што ў пэўнай ступені вытлумачальна:
шоўцэнтрычная літаратура абапіраецца ў першую чаргу не на тэкст, а на
асобу аўтара (дакладней, ягоныя артыстычныя здольнасці). З фізічнай
смерцю аўтара такія творы часта трацяць вялікую частку сваёй вартасці
(напрыклад, творчасць бумбамлітаўца Д. Хвастоўскага). Роля крытыкі,
верагодна, заключаецца не толькі ў тым, каб намінаваць новы твор на
месца ў нацыянальнай літаратуры, легалізаваць (гэтая функцыя крытыкі
абыгрывалася ў назве лімаўскай рубрыкі «Легалізацыя»), але яшчэ і ў
тым, каб падказаць пісьменнікам шлях да паяднання «беларускага» і «су-
часнага», калі ён магчымы. Але неабходнай умовай для гэтага будзе з’яў-
ляцца крытык, маштаб асобы якога будзе роўнавялікі маштабу асобы
пісьменніка.
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Вывучэнне творчасці Міхася Стральцова (1937–1987), выдатнага
беларускага празаіка, паэта, публіцыста, скіравана да вырашэння яго
шматлікіх загадак, сярод якіх – таямніца руху яго таленту, непрадка-
зальнага ў абранні тэмы, жанру, задумы. Ранняя літаратурная слава М.
Стральцова, пазнейшыя глыбокі творчы крызіс і жыццёвыя нягоды ро-
бяцца падставай для тварэння не толькі літаратурнага культу, але і літара-

Сучасная беларуская літаратура бярэ на ўзбраенне стратэгіі тэатралі-
зацыі літаратуры, фарміруецца пакаленне эстраднікаў (тут варта адзна-
чыць, што самі па сабе тэксты могуць быць досыць традыцыйнымі).

Пісьменнікі, чыя творчасць натуральным чынам змяшчаецца ў рэ-
чышчы традыцыі (творчасць А. Федарэнкі як працяг традыцый І. Меле-
жа, проза А. Глобуса як працяг традыцый М. Стральцова і Я. Брыля, про-
за А. Наварыча і Л. Рублеўскай як працяг традыцый У. Караткевіча), па
змоўчанні ацэньваюцца вышэй за тых аўтараў, каму не пасуюць стандарт-
ныя схемы аналізу (гл. крытычныя тэксты Л. Галубовіча, Ю. Сапажкова).

Трэба адзначыць, што такія крытэрыі ацэнак маюць своеасаблівы
ўплыў на аўтараў, які я патлумачыла б не толькі натуральным развіццём
асобы і агульнасцю чалавечага мыслення, але і ўціскам грамадскага мер-
кавання (гл. творчасць А. Бахарэвіча, У. Гарачкі). Напрыклад, для літарата-
раў Польшчы пытанне «Што значыць быць сучасным пісьменнікам?»
стала актуальнейшым за пытанне «Што значыць быць польскім пісьмен-
нікам?» [1, 20]. Верагодна, для Беларусі такая пераацэнка ролі мастака
немагчымая з прычыны слабай сувязі паміж пісьменнікам і чытачом і
моцнай – паміж пісьменнікамі і рэдактарамі часопісаў, якія вызначаюць
жанравую і стылёвую палітыку выданняў. Значыць, крытыка ў СМІ, а
таксама фармат літаратурна-мастацкіх часопісаў змушае аўтараў адпавя-
даць норме (традыцыі).

Натуральна, што з цягам часу ў сучаснай (эстраднай) плыні літарату-
ры з’яўляецца «штатны» крытык (традыцыю мець уласнага крытыка, які
патлумачыць спрэчныя і цьмяныя моманты ў творчасці сваіх калег-сяб-
роў, запачаткавалі сябры аб’яднання «Маладняк» (А. Бабарэка), у канцы
ХХ ст. працягнулі «тутэйшаўцы» (С. Кавалёў, С. Дубавец), тэвээлаўцы
(А. Аркуш, А. Ніякоўская), бумбамлітаўцы (Ю. Барысевіч, С. Мінске-
віч)). У гэтай «пасадзе» ёсць і пэўная небяспека: крытык, прымаючы каш-
тоўнасці групы, апісвае яе творчасць яе ж прыёмамі і выклікае абурэнне
групы (гл. артыкул Н. Правалінскай [4] і рэакцыю на яго паэта А. Хада-
новіча ў сеціўным дзённіку [6]). «Эстрадная» крытыка не задавальняе
«эстрадных» паэтаў, таму што адмяжоўвае іх ад традыцыі. Атрымліваецца
зачараванае кола, бо з пункту гледжання крытыкаў-традыцыяналістаў, якія
маглі б упісаць «эстраднікаў» у нацыянальную літаратуру, выступленні з
эпатажнымі тэкстамі не толькі не маюць каштоўнасці для традыцыі, але
нават разбураюць яе (гл. рэакцыю А. Паплаўскага [3] на інфармацыю
пра выступленне беларускіх паэтаў-«эстраднікаў» у Чэхіі).


